
Farní zpravodaj 
farností Blatná, Černívsko, Kadov, Sedlice a Záboří 

 

 
 

. 
 
Dobrý Pastýř 

Dne    10.  ledna  2019  jsme  se  společně  s manželem  a  kamarádkou 
Lenkou vydali na neveselou cestu do Trhových Svinů, kde jsme se zúčastnili 
v kostele Nanebevzetí Panny Marie zádušní mše za P. Marcina Zelazného, 
který náhle  zemřel dne 28. 12. 2018. P. Marcin Zelazny působil v ČR více 
než  třináct  let  a  několikrát  navštívil  i  naši  farnost.  Dovolím  si  jen 
připomenout, že P. Marcin Zelezny, věčně usměvavý a pozitivně naladěný 
člověk,  byl  ten,  který  vnuknul  myšlenku  svým  kamarádům  P.  Marcinu 
Piaseckemu, P. Marcinu Chwielewskemu z Lišova, P. Jaroslawu Zygmuntovi 
z  Horní  Cerkve,  posílit  naše  nízké  stavy  duchovních  v  ČR.  Závěrem mše 
zaznělo mnoho  děkovných  slov,  já  bych  se  s vámi  ráda  podělila  o  slova 
starostky města  Benešov  nad  Černou  a  zároveň  prosím  vzpomeňme  na 
něho v našich modlitbách. 

Barbora Zdychyncová 
 
Před  deseti  lety  k nám  do  farnosti 

přišel  mladý  kněz  P.  Marcin  Dawid 
Želazny.  Měl  bezesporu  nelehký  úkol  ‐ 
sloužit pro  farníky v pohraničních obcích, 
které  byly  po  odsunu  původního 
německého  obyvatelstva  dosídleny 
reemigranty.  

K našemu  překvapení  mladý  kněz 
přistupuje  ke svému  poslání  velmi 
zodpovědně,  ale  navíc  s láskou  a 
přísností. Vždy ví, co v kterou chvíli říci, co 
udělat a jak zaujmout. A to vše, aby v nás 
neustále probouzel  víru a  lásku  k Bohu. Neustále nás nabádá  k tomu,  že 

Číslo 50                                                                              Postní doba 2019 



 2   

rodina  je  to  nejdůležitější,  a  jeho  přístup  k dětem  a rodinám  s jeho 
moudrostí  a  úctou  přináší  to,  že  se  lidé  k sobě  lépe  chovají  a  ctí  jeden 
druhého. Až neuvěřitelné na tak mladého člověka, ale zřejmě  je to dobrá 
výchova  v rodině  a  úcta  k rodičům. Měl  veliký  dar  vytvářet  společenství 
lidí, a to například slavnostními církevními akcemi nebo zájezdy na poutní 
místa. Především však vytvářel společenství farní rodiny v každém kostele 
a v každé  farnosti,  ve  kterých  byl  ustanoven.  Jeho  kázání  zasahovala  do 
srdce  každého  věřícího  i  nevěřícího.  Kostely  se  začaly  radovat  a  jejich 
obsazenost  se při mších navyšovala. Radovali  jsme  se  i my,  lidé, kteří  se 
stále modlili za nové farníky. To vše byla zásluha kněze Marcina, který jen 
vstoupil  do  kostela  a  hned  jej  zalila  radost  a  láska.  Rozzářilo  se  i  srdce 
Ježíšovo, které neustále vyvyšoval.  

Na půlnoční mši se v sakristii usmíval a povzbuzoval nás k radosti. A to 
jsem  ho  viděla  naposled.  Za  čtyři  dny  mi  zazvonil  telefon  a  bylo  mi 
oznámeno, že zemřel. Nemohla jsem tomu uvěřit. Smutek, zmatek a večer 
rozhovor s Bohem „proč“??? Ale Bůh je jediný, který zná odpověď. Já vím 
jen  jedno,  že  poselství,  které  nám  Marcin  zanechal,  to  semeno,  které 
v našich srdcích zaséval, je třeba posilovat a zalévat a nezapomínat na vše, 
co nám ve svých poselstvích chtěl říci. Jeho působnost v naší farnosti byla 
i velká  pomoc  pro mou  funkci  starostky.  Práce  s lidmi  není  jednoduchá, 
především  pak,  když  má  zlo  tak  velkou  sílu.  Občas  i  Marcina  ledacos 
trápilo,  ale nikdy  se nedokázal na nikoho  zlobit,  vždy  vše  svěřoval Bohu 
a nabádal nás k modlitbám právě za ty, kteří nevěří a svými činy způsobují 
bolest.  

Marcine, než jsi přišel, byli mnozí z nás jako bludné ovce, ale Ty jsi nám 
dal  ten  správný  směr,  směr  k našemu  dobrotivému  Bohu milosrdnému 
Otci. Směr správné víry, víry živé. Kéž si všichni my Tvé ovečky poneseme 
tento Tvůj odkaz až do konce našich dnů. Buď naším  stálým přímluvcem 
v nebi, kde  se  s Tebou  jednou  setkáme, kde  již nebude  stesk ani pláč ač 
stále  pláčeme.  Neustále  jsi  nás  připravoval  na  smrt,  která  je  jediná 
spravedlivá. Přesto, se nám  těžko přijímá  ta Tvá.   Odpusť nám naše slzy, 
které nedokážeme, ukrýt v naší slabosti‐  truchlíme za Tebou,  i když víme 
a věříme, že se s tebou opět sejdeme. Budeš nám, Marcine, moc chybět, 
ale  nezbývá  nám  než  se  modlit  za  nová  kněžství.  Marcine,  za  vše  Ti 
děkujeme, byl jsi opravdu dobrý pastýř. 
                                                                                Veronika Zemanová Korchová 

starostka Benešova nad Černou 
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Dělá mi radost mluvit o tom, jak Bůh jedná v našich 
životech ‐ Rozhovor s Renatou Turkovou 

Renata  Turková  se  aktivně  účastní  farního  života,  má  velké  sociální 
cítění,  je  dlouholetou  organizátorkou  Tříkrálové  sbírky  na Blatensku.  Žije 
v Hajanech  s manželem  Pavlem  a  třemi  dětmi  (František  15,  Václav  13 
a Magdaléna 11). 

Vyrůstala jsi ve věřící rodině?  
Vyrůstala jsem v Praze spolu s rodiči a dvěma bratry. O Bohu se doma 

nikdy  nemluvilo.  Pro  rodinu  byly  důležité  mezilidské  vztahy, 
pravdomluvnost, čestnost… V podstatě křesťanské hodnoty, ale Bůh v tom 
nebyl. Také vztah k penězům byl zdravý ‐ když někdo z nás řekl, že by chtěl 
být  tím  nebo  tím,  protože  by  bral  hodně  peněz,  byli  jsme  důrazně 
napomenuti, že podle tohoto kritéria si povolání vybírat nemáme. Vánoce 
jsme slavili, betlém jsme stavěli, koledy jsme zpívali – byl to hezký rodinný 
svátek.  

Jak ses dostala k víře?      
Od malička  jsem  uvažovala,  jak  je možné 

že žiji, proč  jsem na světě, ale doma  jsem  to 
nikdy  neříkala.  V  8.  třídě  nám  paní  učitelka 
pustila  film o  Ježíši,  to  bylo poprvé,  co  jsem 
o něm  slyšela.  Film mě  velmi  zasáhl,  nejvíce 
asi  Ježíšova  podobenství.  S  jednou 
kamarádkou  jsme o  tom mluvily,  ale neměly 
jsme  se  kam  obrátit,  abychom  dostaly 
odpovědi na otázky, které v nás film vzbudil. 

Střední  zemědělskou  školu  jsem 
navštěvovala  v Blatné,  bydlela  jsem  u své 

babičky  a  dědy.  Ve  škole  jsem  potkala  spolužačku,  která  patřila  ke 
Svědkům  Jehovovým.  Začala  mi  představovat  Boha  podle  jejich  víry. 
Rodičům ani prarodičům se to hodně nelíbilo, také já jsem cítila rozpor – ti 
lidé se mi nezdáli šťastní, bylo  tam něco nezdravého. O všem, co nebylo 
podle  jejich  představ,  říkali,  že  je  to  od  ďábla.  Byla  jsem  tehdy  hodně 
zmatená. Cítila velkou potřebu najít odpovědi na otázky: „Je  to Bůh, kdo 
mě tak přitahuje? Jaký je? Kde ho mám najít? Koho se mám zeptat?!“ 

Maminka  se  v  Praze  náhodou  setkala  s  Václavem  Malým.  Václava 
Malého si rodiče vážili za  jeho občanské postoje a odvahu. Svěřila se mu 
s mým  problémem  a  on  nás  obě  pozval  do  kostela  sv.  Antonína  do 



 4   

Holešovic.  Poprvé v životě jsem se zúčastnila mše svaté. Cítila jsem se tam 
přijatá, měla  jsem pocit, že při kázání mluví ke mně. Velmi se mi ulevilo. 
Pak  jsem  potkala  svého  budoucího  manžela  Pavla  a  zájem  o  Boha  šel 
stranou.  

A kdy se zájem o Boha zase objevil? 
Když  jsem  začala  chodit  na  vysokou  školu  (Českou  zemědělskou 

univerzitu v Praze), byla  jsem nespokojená, neklidná, něco  zásadního mi 
chybělo, život byl prázdný. Po zkušenosti s  jehovisty  jsem se bála někam 
zapojit, chodila jsem kolem křesťanské nástěnky ve škole, ale nenašla jsem 
odvahu. Proto nyní vím, že je třeba lidi oslovovat a nabízet. 

Při studiu jsem chtěla nějakou smysluplnou brigádu. Našla jsem inzerát: 
„Postižená  paní  hledá  pomocníka".  Přihlásila  jsem  se  a  to  bylo  zásadní 
rozhodnutí.  Setkala  jsem  se  s Janou Hrdou. Byla  kvadraplegik  – měla po 
autonehodě  ochrnuté  tělo  od  ramen  dolů.  Byla  věřící  (členka  Bratrské 
jednoty baptistů) a opravdu žila v důvěrném vztahu s Bohem. Často jsme si 
o  Bohu  povídaly.  Toužila  jsem  znovu  uvěřit,  ale  nějak  to  nešlo.  Jana 
mnohokrát říkala, že víra je dar, za který je třeba prosit. Asi po roce mi ho 
opravdu vyprosila. Chodila  jsem k ní  tři  roky, nasměrovala mne nejen ve 
víře, ale začala jsem cítit, že se mám věnovat spíš lidem než zvířatům. 

Když  jsem  se po dokončení  školy  vrátila do Blatné, neznala  jsem  zde 
žádného  věřícího.  V  noci  jsem  se  s  Bohem  hádala,  chtěla  jsem  zůstat 
"skrytá", ale cítila jsem, že to tak Bůh nechce. Po velkém vnitřním boji jsem 
nakonec řekla "ano". Velice se mi ulevilo. Zároveň jsem ale Bohu řekla, že 
teď je to na Něm, protože já vůbec nevím, kam se mám obrátit a sama to 
nezvládnu. Hned  druhý  den  jsem  potkala  kamarádku,  která mi  řekla,  že 
chtějí  pokřtít  děti  a  zeptala  se,  jestli  s  nimi  nechci  jezdit  do  kostela  do 
Čížové. Mše  tam  sloužil  P.  Patrik Maturkanič,  hodně  na mne  zapůsobil, 
hned nám věnoval pozornost, při přání pokoje podal  ruku všem... Ukázal 
mi,  že  kněz  je  člověk  jako my.  Požádala  jsem  ho  o  křest,  odkázal mě 
s přípravou na sestřičky, které bydlely v Písku u petrinů. 

U sestřiček  jsem se cítila dobře, nechtělo se mi ani domů. Byla  jsem si 
jistá, že  jsem na správném místě. Byla zde cítit opravdová  láska a přijetí. 
P. Vrba nám domlouval, abychom křest přijaly v Blatné. Přišly jsme tedy za 
P. Fritschem, ten ale neuznal přípravu v Písku, a  ještě rok nás připravoval 
sám. Účast na mši pro mne nebyla jednoduchá, nevěděla jsem, co se děje. 
Byly  jsme pokřtěny v  roce 2004 na Bílou  sobotu, náš první  syn František 
(6 měsíců) byl pokřtěn hned druhý den v neděli.  
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Byl pro tebe křest nějakým významným zlomem v životě? 
Pokračovala cesta poznávání Pána. S  rodinou  jsme  se přestěhovali do 

Hajan,  kde  jsme  postavili  dům.  Stále  jsem  toužila  po  sblížení  s  dalšími 
křesťany, mše v neděli mi nestačila.  

Přišla  jsem do  společenství "Archa víry", které  se  schází vždy v neděli 
odpoledne v Blatné. Domluvili jsme se na modlitebním setkávání, nejdříve 
jednou za měsíc, v současnosti už každý týden. Já stíhám tak jednou za 14 
dní. Většinou  se  scházíme  čtyři, můžeme  si plně důvěřovat. Sdílíme naše 
starosti  i  radosti, společně se modlíme, chválíme Boha. Živé společenství 
víry je pro můj život podstatné. Díky tomu mohu mši svatou prožívat jako 
vrchol křesťanského života, ale bez základů živého společenství víry by to 
byl jen rituál.  

Hodně mě trápí rozdělení křesťanů. Ptala jsem se Pána, kde je Pravda, 
kde mám být  já. Ukázalo  se mi místo v Bibli: „… mezi vámi se  říká:  Já  se 
hlásím k Pavlovi, já zase k Apollovi, já k Petrovi, já ke Kristu. Je snad Kristus 
rozdělen?!“  (1Kor 1,12‐13)  Toto  slovo mě  hodně  uklidnilo.  Cítím  se  být 
především  křesťanem.  Ježíšova  láska,  zpečetěná  pokořením  a  obětí  na 
kříži, Jeho výkupná oběť za nás za všechny je pro mě tak velikým objevem, 
že rozdíly mezi křesťany mi připadají malicherné. 

A co tvoje další aktivity. Kde na to všechno bereš energii a čas? 
Na prvním místě  rodina. Máme  tři děti. Františka 15let, Václava 13let 

a Magdalénu 11let. 
Nejtěžší je zjistit, co po mně Bůh chce. Pokud dělám to, co po mně Bůh 

chce,  tak  zažívám  pokoj,  i  když  jsem  někdy  roztěkaná  nebo  unavená. 
Tříkrálovou  sbírku  beru  jako  příležitost  říci  dětem  alespoň  střípek 
z křesťanské  zvěsti  a  šířit  ji  dál.  Je  to  výborný  prostředek  jak  v dětech 
rozvíjet  chuť pomáhat. Zakoušejí,  jakou  radost mohou přinášet mnohým 
a leckdy  i  osamělým  lidem,  zažívají  pocit  radosti  a  vlastní  důležitosti. 
Mohou si uvědomit, jak málo stačí, aby potěšili druhého.   

Když  jsem  slyšela  o  kurzech  Alfa,  hodně  mně  to  nadchlo.  Z vlastní 
zkušenosti  jsem  poznala,  jak  velice  důležité  je  hledající  lidi  citlivě 
doprovázet. Ráda  jsem  se  zapojila do přípravného  týmu. Dělá mi  radost 
mluvit o tom, jak Bůh jedná v našich životech, slyšet, jak druzí vnímají Boží 
vedení,  jaké mají zkušenosti s Bohem. Lidé se poznávají, když spolu mluví 
nebo něco dělají.  

pokračování rozhovoru na straně 8 
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Nevěděl jsem, že jsi inženýrka. Titul před jménem nepoužíváš. 
Nepovažuji  to  za  důležité.  Někdy mi  spíš  připadá,  že  to mezi mnou 

a druhým vytvoří propast. Ráda poslouchám vzpomínky, radosti a starosti 
našich  klientů.  Ti  se  spíš  otevřou  zootechničce  z Hajan  než  inženýrce 
z Prahy ☺.  

Jak ses dostala k práci v Charitě? 
Při mateřské  jsem  cítila neklid, měla  jsem pocit,  že bych měla někde 

pomáhat, stále se mi vracela myšlenka na práci dobrovolníka v domě pro 
seniory, a tak  jsem se přihlásila. Při přijímacím pohovoru mi paní vedoucí 
řekla:  "Přesně  vím,  koho  vám mám  dát".  To  jsem  brala  jako  potvrzení 
mého rozhodnutí.  Byla to paní, která moc nemluvila a nejevila o nic zájem.  
Při  Tříkrálové  sbírce  jsem  se  s dětmi  stavila  také  u  ní  a  ejhle,  „ledy  se 
prolomily“ a paní se mnou začala navazovat kontakt. Ukázala mi,  jak moc 
je  (oboustranně)  důležitý  kontakt  starého  člověka  a  dítěte. Od  té  doby 
jsem za ní chodila často i s dětmi.  

Při  mateřské  jsem  si  udělala  ve  Strakonicích  kurz  pracovníka 
v sociálních službách. Už při mateřské jsem měla v Charitě malilinký úvazek 
na  dohodu.  Pak  jsem  tam  pracovala  šest  let.  V Charitě  jsem  byla  velice 
ráda a práce mě naplňovala. Je tam výborný kolektiv, na který se dá plně 
spolehnout. 

Proč jsi v minulém roce práci v Charitě ukončila? 
Dostala  jsem nabídku z  lnářské školy na místo asistenta pedagoga pro 

dítě  na  vozíčku  s kombinovaným  postižením.  Rok  jsem  se  za  rozhodnutí 
modlila  a  váhala do poslední  chvíle.  Potřebnou  kvalifikaci  jsem  již měla. 
Bez asistenta by toto dítě do běžné školy chodit nemohlo. 

Po  půl  roce  vidím  velký  smysl  této  práce.  Chlapec  udělal  ohromný 
pokrok.  Všichni  se  při  tom  učíme.  Děti  se  učí  jak  mluvit  a  jednat 
s postiženým člověkem, učí se nabízet pomoc, zeptat se. Na druhou stranu 
on sám se učí říkat si o pomoc a pohybovat se mezi zdravými dětmi. I my 
dospělí  se  učíme.  Hlavně  odbourávat  předsudky.  Děti  ho  berou  jako 
kamaráda  a  s jinakostí  žádný  problém  nemají.  Toto  vidím  jako  velice 
dobrou  školu  v chápání  odlišností.  Vždyť  ve  škole  nejde  jen  o  nabytí 
vědomostí, ale děti by se měly vyvíjet i po stránce citové a sociální. 

Inkluze  je náročná, musí dobře  fungovat  spolupráce asistent  ‐ učitel  ‐ 
rodiče. Je to jistě těžší nejen pro učitele, ale i pro rodiče. Ale je to způsob, 
jak  vychovat  soběstačného  človíčka,  který  je  a  jistě  bude  pro  lidskou 
rodinu důležitý a užitečný.  
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Výzvy procesu s Janou z Arku 
Na prosincové přednášce nás  církevní historik P. PhDr. ThLic.  Jindřich 

František z Pauly Holeček OM seznámil s průběhem procesu se sv.  Janou 
z Arku. Krátké shrnutí pro ty, kdo se nezúčastnili: Jana z Arku slyšela hlasy, 
které  ji  vedly  do  boje  po  boku  francouzského  krále  proti  Angličanům 
a jejich  francouzským  spojencům.  Pod  jejím  vedením  bylo  osvobozeno 
město Orleans,  pak  byla  zrazena,  vydána  k  soudu  nepřátelům  a  v  roce 
1431 v 19 letech upálena. 

Jaké poučení  si můžeme  vzít  z  jejího procesu?  Jak  řekl při přednášce 
P. Rudolf, kladení otázek vyšetřovatelů, kteří chtěli z  Jany dostat přiznání 
k něčemu,  co  nebyla  pravda,  připomínalo  farizee,  kteří  kladli  otázky 
Ježíšovi.  Proces  s  Janou  z  Arku  nevedli  farizeové,  ale  křesťané  v  čele 
s biskupem Petrem Cauchonem. Byli předem rozhodnuti, že Janu odsoudí, 
a  hledali  nějakou  záminku.  Stejně  jako  farizeové,  když  chtěli  odsoudit 
Ježíše. A odsoudili nevinného člověka k smrti. Lidé, kteří Janu neznali věřili, 
že si zasloužila smrt ‐ vždyť o tom rozhodla církevní autorita.  

Stalo  se  to  v  15.  století,  ale  podobné  jednání můžeme  vidět  i  dnes. 
P. Holeček několikrát opakoval, že by se o procesu s Janou mělo dnes více 
a  otevřeně  mluvit.  Farizeové  jednají  pokrytecky  ‐  nechtějí  říci  pravé 
pohnutky svého jednání, hledají různé nepravdivé záminky. Jistě i v našich 
farnostech  známe  lidi,  kteří  jsou  občas  neupřímní,  mlží  (anebo  mlčí) 
o důvodech  svého  jednání,  vymýšlejí  si  nepravdivé  důvody.  Na  druhých 
vidíme prvky farizejského jednání celkem snadno. Ale je třeba ptát se sám 
sebe:  A  co  já?  Dokáži  být  vždycky  upřímný? Nevydávám  svoji  pýchu  za 
pokoru? Není někdy mým cílem poškodit druhého? Oplatit mu  to,  že mi 
kdysi ublížil? Nevysvětluji si svoje sobectví jako projev křesťanské lásky? 

Podobné otázky  je  třeba  si opakovaně pokládat  a  snažit  se na ně  co 
nejupřímněji odpovědět.                                                                        František Jirsa 
 
Povídání o jednom putování      
Dokončení článku  z minulého čísla 

Po přenocování  jsme  jeli do Le Puy.  Je to prý  jedno z nejpůvabnějších 
míst ve Francii. Na vyvřelé vyvýšenině, asi 750 m n.m., byla ve středověku 
postavena katedrále na místě, kde se dávno předtím zjevila Panna Maria 
a docházelo  k  častým  zázračným  uzdravením.  Občas  k  nim  prý  dochází 
i v současnosti, dotykem  tmavého  lávového kamene, na němž se P.Maria 
zjevila a který je v katedrále uchováván. Socha Madony z tmavého dřeva je 
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kopií  té původní, která  shořela. Tady prý vznikla modlitba Salve Regina  ‐ 
Zdrávas Královno. Mši sv. jsme měli v jedné z bočních kaplí katedrály. 

Za  katedrálou  jsou 
dva  strmé  skalní  útesy 
vysoké  asi  80  m,  na 
jejichž  vrcholech  jsou 
zajímavé objekty. Jak to 
tehdy  lidé  dokázali, 
nevím.  Na  jednom 
z nich  je  kaple  sv. 
archanděla  Michaela 
i s mohutnou  věží.  Na 
druhém  vrcholu  je 
monumentální  socha 

Panny  Marie,  důmyslně  smontovaná  z  kovových  dílů.  Byla  zhotovena 
v r. 1860  a  materiál  byl  získán  roztavením  ukořistěných  válečných  děl 
a sesbíraných  střepin  granátů.  Socha  je  kromě podstavce  vysoká 16 m a 
váží  110  tun,  jen  hlava  Ježíška  váží  více  než  tunu.  Socha  je  ozdobena 
velkým nápisem Salvě Regina a korunou. Funguje jako rozhledna. Je dutá? 
uvnitř  jsou schody, po nichž  lze vystoupat až na  její vrchol. V plášti sochy 
jsou  průzory,  jimiž  lze  shlížet  na  nádhernou  okolní  krajinu,  zvrásněnou 
četnými vyvýšeninami sopečného původu. 

Večer  jsme nastoupili noční přejezd do hlavního cíle našeho putování. 
Do  Lurd  jsme  přijeli  ráno  a  strávili  jsme  tam  tři  dny.  Zúčastnili  jsme  se 
eucharistického  průvodu  v  podzemní  bazilice  Sv.  Pia  X.,  večerního 
světelného procesí a dalšího duchovního programu. Druhý den ráno  jsme 
slavili mši sv. přímo v Jeskyni zjevení, pod sochou Penny Marie. Ale večer 
bylo toto místo zaplaveno kalnou vodou  řeky Gavy, rozvodněné po před‐
chozích deštích. S tímto poutním místem nás seznámili přátelé Břicháčkovi 
v prvním  čísle  letošního  Farního  zpravodaje,  takže  se o něm  zmiňuji  jen 
takto okrajové. 

Posledním  zastavením  na  naší  poutní  cestě  byl  Avignon.  Tady  jsme 
slevili mši sv. v katedrále z 12. století na oltáři, na němž ve 14. stol. slavili 
liturgii  papežové,  kteří  tu  tehdy  sídlili.  Bylo  jich  asi  sedm.  Shlédli  jsme 
Papežský  palác  a  nedaleký  kostel  sv.  Petra  se  zajímavým  průčelím. 
Zvláštností  Avignonu  je  most  sv.  Benézéta,  který  končí  uprostřed  řeky 
Rhony.  Tenhle  most  měl  smůlu.  Už  někdy  v  17.  století  byl  poškozen 
povodní a nikdy nebyl opraven. Jeho torzo slouží jako turistická atrakce. Za 
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soumraku jsme obhlédli osvětlené městské hradby a paláce a vyrazili jsme 
nočním přejezdem ne  cestu domů,  kam  jsme  šťastně dorazili následující 
den 15. června v odpoledních hodinách. 

A na závěr  ještě perlička. Při cestě z domova na Le Salettu a následné 
na ubytování do Grenoblů zdržely naši  jízdu kolony na dálnicích a potom 
mlhy v horském terénu. Tak se stalo, že jsme do hotelu přijeli se značným 
zpožděním. A oni na nás trpělivé čekali do půl jedenácté s vydatnou teplou 
večeří!  

Putovat po překrásných místech se stejně smýšlejícími  lidmi, společné 
se modlit a zpívat, je úžasné! 

Václav Ladman  

Oznámení 
Postní doba se pomalu blíží. Farnost Dolní Němčí  i  letos nabízí pastorační 
aktivitu pro toto období přípravy na velikonoce s názvem "Postní kapky". 
Prostřednictvím mobilní aplikace, e‐mailu nebo webových stránek můžete 
každý den dostat krátké inspirace. www.postnikapky2019.maweb.eu  

Blatná 
Zjevení Panny Marie v Litmanové na Slovensku‐ dokumentární  film 
ve čtvrtek 21. 3. v 18 hodin na faře. 

Domov pro seniory ‐ mše svatá v sobotu 23. 3. ve 14 hodin. 

Setkání 30+ bude v neděle 24. 3. v 18 hodin na faře. 

Triduum Modlitby matek ‐ 29. 3. a 31. 3. po mši svaté v kostele. 

Postní duchovní obnova ‐ sobota 30. 3. bude zahájena 8.30 mší svatou. 

Sdružení mariánské mládeže  a  Živý  růženec  ‐  mše  svatá  s adorací 
k Božímu milosrdenství  a  následným  programem  na  faře  bude  v neděli 
28. 4. v 8.15. 

Kdo jste ochoten podílet se  na sečení trávy okolo kostela a fary, hlaste se 
u Václava Zdychynce osobně nebo na tel. 607 860 304 do 20. března. 

Sedlice 
Masopustní večeře ‐ v úterý 5. 3. po mši svaté na faře. 
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Svátky a pobožnosti  
Popeleční středa 6. 3. ‐ mše svatá pouze v Blatné v 18 hodin, v 8 hodin 
nebude. 

Slavnost sv. Josefa v úterý 19. 3. ‐ mše svatá pouze v Sedlici v 17 hodin. 

Slavnost Zvěstování Páně v pondělí 25. 3. ‐ mše svatá pouze v Blatné 
v 17 hodin, v 8 hodin nebude. 

Pobožnost křížové cesty 
Bezděkov, Černívsko, Kadov, Sedlice, Záboří – každou neděli přede mší sv. 
Blatná – každý pátek po mši svaté. 
Křížová cesta pro děti (i pro dospělé) ‐ v Blatné ve čtvrtek 11. 4. v 15.30, 
v Sedlici na Květnou neděli 14. 4. ve 14 hodin. 

Žehnání velikonočních pokrmů na Bílou sobotu ‐ chléb, vajíčka, 
beránci, mazance, velikonoční nádivky, maso, uzeniny, sůl aj. 
Sedlice 10.00,  Blatná 10.30. 

Velikonoční bohoslužby 

  Květná 
neděle

Zelený
čtvrtek

Velký
pátek

Velikonoční
vigilie 

Zmrtvých‐
vstání 
Páně 

Velikonoční 
pondělí 

Blatná  8.15  18.00  18.00 20.00  8.15  8.15 
Bezděkov  13.4.  

18.00 
‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐ 

Černívsko  15.00  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐  15.00  ‐‐‐ 
Kadov  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐ 
Sedlice  9.45  18.30  18.30 17.00  9.45  9.45 
Záboří  11.30  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐  11.30  ‐‐‐ 
 

Pouť na Svatou Horu ‐ v letošním roce se opět vydáme společně na pěší 
pouť  na  Svatou Horu. Vše  bude  přibližně  stejné  jako  v minulých  letech. 
Jedinou změnou bude termín. Z Blatné vyjdeme v sobotu 29. června a na 
Svatou Horu dojdeme v neděli 30. června. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Vydává pro vnitřní potřebu: Římskokatolická farnost Blatná, Na Příkopech 1, 388 01 Blatná 
Webové stránky farností: www.blatna.farnost.cz, www.sedlice.farnost.cz 
Příspěvky zasílejte elektronickou poštou na adresu: farni‐zpravodaj@seznam.cz 
Náklady na vytištění jednoho čísla zpravodaje jsou cca 6 Kč.   
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